ติดรูปถ่ายขนาด
๑ นิ้ว
(ถ่ายไว้
ไม่เกิน ๖ เดือน)

ใบสมัครเข้ารับการพัฒนา
หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 6
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลของผู้สมัคร
๑. ข้อมูลทั่วไป (ภาษาไทย)
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน……………………………………………………………
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ……………………………………..……………………สกุล ………………………………………………………………………………………..…………
ตาแหน่งปัจจุบัน ………………………….……………………. ระดับ ……….…………...…… วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับการแต่งตั้ง ….……/………….………/………..
รวมระยะเวลา……...…ปี….….….เดือน (นับถึงเดือนเมษายน ๒๕๕9) เงินเดือน………....……………… เงินประจาตาแหน่ง……………………………
กอง/ สานัก ……………………………………………….…………. กรม ...…………...………………….………...…….. กระทรวง …………………………………….………
วัน/เดือน/ปี เกิด ………….…/………………….……..…..…/…..……….รวมอายุ……...………ปี…….…….เดือน (นับถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕9)
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ...................ถนน ………………………..…………..… หมู่ที่ ................... แขวง/ตาบล ….…………………………..……..……….………….
เขต/อาเภอ ………..………………………………จังหวัด ……………….…….. รหัสไปรษณีย์ .………..……..…….. โทรศัพท์ .......................................
โทรสาร …………………………โทรศัพท์มือถือ ……………..………… E-mail address: ……………………………………………………………….…………
ที่อยู่ที่ทางาน ……………………………………..ถนน ……………………………… แขวง/ตาบล …………………..……….…เขต/อาเภอ ……………….………………
จังหวัด ………………………....……….. รหัสไปรษณีย์ ………….……..…โทรศัพท์ ................................... โทรสาร ……………………..…….….…...…
เลขที่ Passport ……………………………วันที่ออก ……/………/…… วันหมดอายุ ………./……../…….. Royal Orchid Plus No…………………….……
กลุ่มเลือด …………… โรคประจาตัว ……………………………..…………………ยาที่ใช้รักษา …………..…………………..……………………………………………….
ชื่อบุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน …………………………………………............………ความสัมพันธ์ …………………………………………………………………….
โทรศัพท์ …………………………………………………โทรศัพท์มือถือ ……………………………..………
ภาษาอังกฤษ (ขึ้นต้นใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวอย่าง Warunee Panawech)
Name (Mr/ Mrs/ Miss) …………………………… Surname …………………..…………Position ………………………………….…..……….……….……………
Division/ Bureau ………………………………………Department …………………………………………………Ministry …………………….……………..………
๒. ประวัติการดารงตาแหน่งประเภทอานวยการระดับต้นและระดับสูง ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ หรือตาแหน่งอื่นที่เทียบเท่า
๒.๑ เริ่มรับราชการ / ปฏิบัติงาน เมื่อ …………………………..………………. ตาแหน่ง ………………………………………………………….………………………….
สังกัด …………………………………………………………………………………………………....…………….. วันเกษียณอายุ………..………………………………………….
๒.๒ ข้อมูลการดารงตาแหน่งประเภทอานวยการระดับต้นและระดับสูง ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ หรือตาแหน่งอื่น
ที่เทียบเท่า
ประเภท/ระดับ/วิทยฐานะ

ตาแหน่ง
ทางการบริหาร

ส่วนราชการ /
หน่วยงาน

วัน เดือน ปี
ที่ได้รับแต่งตั้ง

ระยะเวลา
(วัน เดือน ปี)
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๓. ประวัติการศึกษา (ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป)
ระดับ
วุฒิการศึกษา
สาขา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อื่นๆ
(ภาษาอังกฤษ)
Level
Field of Study
Institution

สถาบันการศึกษา

ปีที่สาเร็จการศึกษา

Year of Graduation

๔. การฝึกอบรม/ดูงานด้านการบริหาร (โปรดระบุชื่อหลักสูตรและหน่วยงานที่จัด)
 หลักสูตร ………………………………………………………………………………จัดโดย ..................................................................................................
สถานที่ศึกษาดูงาน ........................................................................ประเทศ ...............................................................................................
 หลักสูตร …………………………………………………………………………….…จัดโดย ................................................................................................
สถานที่ศึกษาดูงาน ..........................................................................ประเทศ .............................................................................................
๕. ทักษะที่จาเป็นสาหรับนักบริหาร
๕.๑ ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ
 ภาษาอังกฤษ
 ดีมาก
 ดี
 พอใช้
 น้อย
 ภาษาอื่น ๆ (โปรดระบุ) /ระดับความสามารถ  ดีมาก
 ดี
 พอใช้
 น้อย
๕.๒ ความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์
 Internet /e-mail
 ดีมาก
 ดี
 พอใช้
 น้อย
 Microsoft Office
 ดีมาก
 ดี
 พอใช้
 น้อย
 โปรแกรมอื่น (โปรดระบุ) ........................................
๖. วัตถุประสงค์และความคาดหวังในการสมัครเข้ารับการพัฒนาหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ

๗. ความตั้งใจทีจ่ ะนาความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ และแนวทางการดาเนินการ

๒
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๘. หัวข้อการศึกษาส่วนบุคคล

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะเข้ารับการพัฒนาหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ และขอรับรองว่า
ข้าพเจ้าสามารถเข้ารับการพัฒนาได้ตลอดหลักสูตรและยินดีปฏิบตั ิตามข้อกาหนด รวมทั้งเงื่อนไขของหลักสูตรนี้ทุกประการ
ขอรับรองว่าข้อมูลที่ระบุในเอกสารใบสมัครเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง
ลงชื่อ ……………………………….……..…. ผู้สมัคร
(…………………………………………)
วันที่ …..……/…....…………/………..……
ส่วนที่ ๒ การรับรองของผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าส่วนราชการ (ปลัดกระทรวง เลขาธิการ อธิบดี เอกอัครราชทูต ผู้ว่าราชการจังหวัด
หรือเทียบเท่า)
ข้าพเจ้า ……………………………………..………. ตาแหน่ง …………………….…………………………กรม/สานัก ………………………………………………..……
กระทรวง ………………..……………………………..…….. ขอรับรองว่าข้อมูลที่ผู้สมัครให้ไว้ข้างต้นเป็นความจริง และผูส้ มัครเป็นผู้ที่มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วน
ตามเกณฑ์การสมัคร และอนุญาตให้ นาย/นาง/นางสาว…………………………...........………………………….....ตาแหน่ง ...…………………………………….…
กอง/สานัก ………………………………………………………………..กรม ……………………….……………………… กระทรวง ……………….....……………………...…..
เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรพัฒนานักบริหารการศึกษาระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ ตลอดระยะเวลาของหลักสูตร และปฏิบัตติ ามเงื่อนไขต่าง ๆ
ตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
ลงชื่อ ……………………………….……..….
(…………………………………………)
ตาแหน่ง ...........................................
วันที่ …..……/…....…………/………..……

๓
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กรอบแนวคิดการจัดทารายงานการศึกษาส่ วนบุคคล (Individual Study : IS)
1. ชื่อเรื่อง............................................................................................................................. .....................
2. สภาพทั่วไปและสภาพปัญหา
........................................................................................................................................... ...
............................................................................................................................. ......................................
3. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
............................................................................................................................. .................
...................................................................................................................................................................
4. ขอบเขตการศึกษา
...................................................................................................................... ........................
............................................................................................................................. ......................................
5. ระเบียบวิธีการศึกษา
..............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ......................................
6. ประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษา
............................................................................................................................. .................
...................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..................................................................................
(...........................................................)
ตาแหน่ง...........................................................................................
วันที่................./................................/.................
การรับรองของผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าส่วนราชการ (ปลัดกระทรวง เลขาธิการ อธิบดี
เอกอัครราชทูต ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือเทียบเท่า)
ข้าพเจ้า.........................................................ตาแหน่ง...........................................................
กรม...................................................................................กระทรวง..........................................................
ได้พิจารณากรอบแนวคิดการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study : IS) ของ............................................
ตาแหน่ง................................................................................................................................................แล้ว
เห็นว่าสมควรใช้เป็นเครื่องมือในการกาหนดทิศทางการปรับปรุงองค์กรให้มีประสิทธิภาพได้
ลงชื่อ................................................................................
(...........................................................)
ตาแหน่ง...........................................................................................
วันที่................./................................/.................
หมายเหตุ ไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4
๔

